
APRESENTAÇÃO DOS CANDIDATOS DA CHAPA

A chapa Crea para Todos apresenta suas propostas baseadas em seis eixos temáticos que irão nortear a 

nossa gestão. Temos muito trabalho pela frente mas sabemos que com nossa experiência e o objetivo de 

formar um conselho que seja realmente para todos, podemos ampliar a participação dos nossos associados 

e seguir adiante com a execução das propostas.

Entidades de Classes
Entre elas destacamos a importância de termos as entidades de classe como parceiras. Elas são a base do 

Crea, todos os conselheiros pertencem a uma entidade e são indicados por ela. São muitas as entidades que 

representam as diversas modalidades da engenharia e da agronomia, reunindo técnicos, tecnólogos e 

profissionais que atuam e precisam de um conselho mais forte, representativo e dinâmico. 

Vamos reforçar as parcerias para desenvolver o fortalecimento destas entidades em todo o Estado de 

Pernambuco e fomentar o surgimento de novas. Queremos aumentar a diversidade no plenário do Crea-PE 

para que seja realmente um conselho mais representativo. Para atingir estes objetivos criaremos mecanis-

mos que possam garantir independência financeira a estas entidades.

Profissionais e as empresas
Outro eixo fundamental da chapa Crea para Todos é o apoio aos profissionais e empresas associadas ao 

Crea-PE. Vamos realizar programas de qualificação técnica, tecnológica e de gestão, baseados nas principais 

demandas profissionais. Estamos num mundo digital que vive um processo constante de aperfeiçoamento 

e onde, a cada dia, surgem novas tecnologias e ferramentas que precisam ser adotadas pelos nossos asso-

ciados. Não podemos ficar para trás. Nossa mão de obra é um dos diferenciais competitivos de Pernambuco 

e vamos em busca de parcerias com universidades e centros especializados de todo o país para capacitação 

técnica.

Está na nossa proposta a realização de uma pesquisa institucional para monitoramento da prestação dos 

serviços oferecidos pelo Crea-PE. Vai ser nossa base para aprimorar a qualidade e agilidade dos serviços do 

conselho, do nosso conselho que será, verdadeiramente, de todos.

ROSELY ANGELA DE SOUZA MONTEIRO 
Candidata a diretora administrativa da Mútua-PE
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Conheça melhor nossa plataforma 
de campanha, junte-se a nós!

é o futuro! E o futuro se faz hoje!

ADRIANO LUCENA
6677
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Neste contexto de crise econômica, agravada pela pandemia do coronavírus e seu grande impacto em 

Pernambuco, mais do que nunca temos que prezar pela redução e uma das nossas bandeiras é a redu-

ção do valor das anuidades a partir de uma política de implementação de novos benefícios e parcerias 

que irá gerar uma pontuação para o associado e garantir bônus que servirão para abater o valor das 

anuidades. Ainda sobre elas, faremos um escalonamento nos valores a partir de tempo de contribui-

ção ou seja, quem é mais antigo no Crea-PE pagará menos. É nosso compromisso.

Temos ainda uma proposta que segue a linha de reduzir gastos: a anuidade única para o Crea-PE e a 

Mútua-PE, a caixa de assistência dos associados. Ela ainda é pouco conhecida em Pernambuco mas 

vamos mudar isso.  Faremos campanhas de divulgação nas nossas mídias sociais e de parceiros do 

sistema Confea/Crea/Mútua para que todos possam conhecer os benefícios que a Mútua-PE oferece. 

Entre eles, empréstimos a juros baixos para financiamentos de bens úteis para o trabalho dos profissio-

nais como carros e computadores. Precisamos fazer os profissionais se aproximarem do sistema para 

que conheçam o que o Crea-PE e a Mútua têm a oferecer. Muita gente nem sabe que a Mútua existe e 

atua no Estado. Junte-se a nós, vamos fazer acontecer o Crea para Todos


